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RESUMO 
 
 
Simões-Costa MS. A sinalização pelo ácido retinóico e a origem evolutiva das 
câmaras cardíacas [Dissertação]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo; 2008. 
 

Nos últimos anos, nós propusemos um modelo de duas etapas para a padronização 

antero-posterior do coração e consequente estabelecimento das câmaras cardíacas. 

Ácido retinóico (AR) produzido pela enzima RALDH2 induz o destino sino atrial nos 

precursores cardíacos posteriores. Subsequentemente, estes precursores adquirem 

a capacidade de expressar RALDH2, formando uma onda caudo-rostral desta 

enzima. A nossa hipótese é que esta onda surgiu nos para padronizar as células 

precursoras da bomba circulatória ancestral em regiões de influxo e efluxo, 

resultando na origem das câmaras cardíacas. Para testar se a onda cauro-rostral é 

ancestral nos vertebrados, nós mapeamos a expressão de RALDH2 em relação ao 

campo cardíaco em anfíbios, vertebrados basais e no cordado invertebrado anfioxo. 

Nossos dados sugerem que o modelo de duas etapas está presente em anfíbios e 

peixes. Clonagem do gene RALDH em lampréias indica presença de AR no campo 

cardíaco. Em anfioxo, a caracterização do padrão de expressão do ortólogo da 

RALDH2 revela ausência da onda caudo-rostral. Nossos resultados sugerem que a 

onda caudo-rostral de RALDH2 foi cooptada nos vertebrados para padronizar o 

campo cardíaco no eixo AP, o que corrobora a hipotése de que este mecanismo foi 

importante na origem evolutiva das câmaras cardíacas. 

 

 

Palavras-chave: Ácido retinóico, RALDH2, Coração, Evolução, Câmaras cardíacas, 

Átrio, Ventrículo. 



 
 

ABSTRACT 
 

Simões-Costa MS. Retinoic acid signaling and the evolutionary origins of cardiac 
chambers [Ph.D. Thesis]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo; 2008. 

 

In the last years, we have proposed a 2-step model for the establishment of cardiac 

chamber identities. Retinoic acid (RA) produced by its synthetic enzyme RALDH2, 

induces an atrial fate in posterior cardiac precursors of amniote embryos. 

Subsequently, a RALDH2 caudorostral wave engulfs posterior precursors. Our 

hypothesis is that this wave evolved in vertebrates to pattern an ancestral circulatory 

pump into AP fields, which were later fashioned into cardiac chambers. To test 

whether the wave is an ancestral or derived feature of amniotes, we mapped 

expression patterns of RALDH2 in relation to the cardiac field in amphibians, basal 

vertebrates and the amphioxus. Our data suggests RA signaling patterns amphibian 

and piscine hearts. Cloning of RALDH in lampreys shows that RA synthesis takes 

place in the heart field. In the amphioxus, cloning of RALDH reveals a vertebrate-like 

expression pattern, although the RALDH2 wave is absent. Our results support the 

hypothesis that the caudorostral wave of RALDH2 was coopted to pattern the 

vertebrate cardiac field. This supports the hypothesis that the caudorostral wave of 

RALDH2 was an important player in the evolutionary origin of the cardiac chambers. 

 

 

Key Words: Retinoic acid, RALDH2, Heart, Evolution, Cardiac chambers, Atrium, 

Ventricule. 
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O coração vertebrado é um órgão formado por câmaras musculares, válvulas e 

um sistema de condução nervosa organizados em um arranjo tridimensional 

complexo. A história evolutiva do coração, no entanto, remonta a precursores muito 

mais simples. A circulação em cordados invertebrados, como tunicados e os 

cefalocordados, é realizada por vasos contráteis que impulsionam o fluido 

circulatório através de movimentos de peristalse (Figura 1) (Randall e Davie, 1980; 

Simoes-Costa, et al., 2005). As câmaras cardíacas, por outro lado, bombeiam um 

volume muito maior de fluido sem os problemas de refluxo e perda de energia 

inerentes às bombas peristálticas (Xavier-Neto, et al., 2007). Neste contexto, a 

origem das câmaras cardíacas possibilitou avanços substantivos de eficiência 

circulatória após o surgimento dos vertebrados.  

O problema da origem do coração vertebrado representa um desafio 

considerável para os evolucionistas. A grande diferença de complexidade estrutural 

encontrada entre o coração e as bombas peristálticas dificulta a elaboração de 

teorias que expliquem a transição entre estas duas estruturas (Figura 1). Uma 

maneira de abordar esta questão é através do estudo mecanismos moleculares 

envolvidos na embriogenia cardíaca. Como o coração vertebrado é caracterizado 

pela presença das câmaras cardíacas, sua origem está ligada ao surgimento dos 

processos que possibilitaram a formação destes compartimentos (Simoes-Costa, et 

al., 2005). Portanto, uma maior compreensão da evolução do coração só será 

alcançada à luz dos processos morfogenéticos envolvidos na ontogenia das 

câmaras cardíacas.  

Nos últimos anos, foram produzidas evidências que apóiam a tese de que a 

sinalização pelo ácido retinóico (AR), sintetizado pela enzima retinaldeído 

desidrogenase 2 (RALDH2, também conhecida como ALDH1A2), é o ponto central 

da padronização antero-posterior (AP) do campo cardíaco em câmaras ventriculares 

e atriais (Moss, et al., 1998; Xavier-Neto, et al., 1999; Xavier-Neto, et al., 2000). 

Com base nestas evidências, foi proposto um modelo para padronização cardíaca 

AP em amniotos (aves e mamíferos), onde os precursores posteriores são 

especificados para um destino sino-atrial pelo AR, enquanto que os precursores 

anteriores assumem um destino ventricular ou de conotronco na ausência deste 

retinóide (Rosenthal e Xavier-Neto, 2000; Xavier-Neto, et al., 2001). Em 2003, 

Hochgreb e colaboradores (2003) identificaram uma onda caudo-rostral de RALDH2 
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como o mecanismo embrionário responsável pela comunicação do sinal AP ao 

campo cardíaco e pela conseqüente partição do coração entre ventrículos e átrios.  

Este modelo de padronização AP cardíaca pelo AR tem se mostrado 

consistente frente às novas evidências. Recentemente, postulamos que ele também 

pode ser utilizado para esclarecer a maneira pela qual os corações dos vertebrados 

evoluíram a partir das bombas circulatórias peristálticas dos cordados basais 

(Simoes-Costa, et al., 2005). De acordo com esta visão, o surgimento das câmaras 

cardíacas foi o resultado da padronização dos precursores da bomba peristáltica do 

ancestral cordado via sinalização pelo AR, criando segmentos cardíacos alinhados 

ao eixo AP. Consequentemente, a padronização AP através da sinalização por AR 

pode ter sido crucial para a evolução das câmaras cardíacas, fato que culminou em 

um grande aumento de eficiência circulatória. 

Para testar esta hipótese, neste trabalho a sinalização pelo AR durante o 

desenvolvimento cardíaco foi investigada em cordados pertencentes a grupos 

taxonômicos distintos. Foram utilizados modelos já estabelecidos na biologia do 

desenvolvimento (Gallus gallus, Xenopus laevis, Danio rerio), assim como animais 

que ocupam posições relevantes na linhagem filogenética dos cordados 

(Petromyzon marinus, Branchiostoma floridae). O objetivo é verificar se a relação 

topológica entre a fonte de produção de AR e o campo cardíaco encontrado em 

amniotos é mantida nos vertebrados basais. Além disso, também é analisada a 

sinalização pelo AR durante a formação da bomba circulatória do cordado 

invertebrado B. floridae, em buscas de pistas sobre o envolvimento do AR na 

gênese das bombas circulatórias dos cordados basais. Os resultados obtidos 

indicam que a onda caudo-rostral de RALDH2 está presente em todos os 

vertebrados estudados, o que sugere fortemente que o mecanismo de duas etapas 

não é uma particularidade dos amniotos, e sim um mecanismo ancestral na 

formação do coração vertebrado. Isto corrobora a hipótese de que a sinalização 

pelo AR foi fundamental para a origem evolutiva do coração vertebrado.  

A revisão bibliográfica que introduz este trabalho está organizada em quatro 

partes. Inicialmente será abordada a evolução do sistema cardiovascular em 

cordados, assunto que foi apresentado na revisão que publicamos em 2005. Na 

segunda parte, será feita uma breve revisão dos aspectos morfológicos e 

moleculares do desenvolvimento cardíaco em vertebrados. Em seguida, serão 
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apresentadas informações sobre metabolismo e a sinalização pelo AR. Finalmente, 

serão apresentadas as informações que implicam o AR no desenvolvimento 

cardíaco e o programa experimental que será utilizado para testar as hipóteses 

formuladas por Simões-Costa e colaboradores (2005). 

 

 

 

 

Figura 1. Bombas circulatórias dos cordados. A) Filogenia atual do Filo Chordata. (B) O coração 
com câmaras, cuja eficiência é superior às bombas peristálticas dos cordados basais, é 
uma exclusividade dos vertebrados.   

 

 

 

1.1 Evolução do Sistema Cardiovascular 

 

O papel da criação das câmaras cardíacas na evolução dos vertebrados tem 

sido negligenciado. A visão dominante sobre os fatores que levaram à emergência 

dos vertebrados se baseia nas idéias de Gans e Northcut (1983). Estes 

pesquisadores sugeriram que o surgimento das células da crista neural e dos 

placódios foram os fatores decisivos para o sucesso dos vertebrados. Estes novos 

tipos celulares teriam propiciado a criação do crânio, que concentra todas as 

funções de aquisição e processamento de informações, e teriam resultado na 

geração de comportamentos adaptativos. De acordo com estes autores, a 



 
 

19

cefalização teria sido fundamental na evolução do comportamento predatório entre 

os vertebrados, e a principal razão do seu sucesso evolutivo (Gans e Northcutt, 

1983; Northcutt e Gans, 1983).  

Entretanto, os cenários cuidadosamente elaborados por Gans e Northcut não 

ofereceram nenhuma sugestão sobre o papel do sistema circulatório na emergência 

dos vertebrados. Isto, parece ser um equívoco, visto que, de um ponto de vista 

fisiológico, um sistema circulatório eficiente é fundamental para o comportamento 

predatório observado nos vertebrados. Esta noção é reforçada pelo fato de que 

câmaras cardíacas são exclusividade dos vertebrados entre os deuterostômios. Os 

cordados invertebrados movimentam sua circulação com o uso de vasos 

peristálticos, cuja eficiência é claramente inferior à do coração com câmaras 

(Simoes-Costa, et al., 2005).  

De fato, se analisarmos as bombas circulatórias dos deuterostômios, é clara a 

grande diferença entre a estrutura das bombas circulatórias de hemicordados, 

cefalocordados e tunicados, e os corações presentes nos vertebrados (Figura 1B). 

Enquanto que os cordados invertebrados possuem bombas peristálticas para 

impulsionar a circulação, os vertebrados mais basais, como lampréias e peixes-

bruxa, já possuem corações com funções de influxo e efluxo (Figura 2A). Neste 

trabalho, a investigação da origem evolutiva do coração é iniciada mediante uma 

análise comparativa da anatomia das bombas circulatórias dos cordados. Esta 

análise permite a delineação de cenários que ajudam a esclarecer as relações 

evolutivas entre bombas circulatórias de cordados e o coração vertebrado. 

 

 

1.1.1 A estrutura do coração vertebrado 

 

O coração vertebrado é um órgão segmentado composto por quatro câmaras 

cardíacas: seio venoso, átrio, ventrículo e conus (ou bulbus) arteriosus (Romer, 

1962; Randall, 1968; Fange, 1972; Kardong, 2002). O seio venoso e o átrio são 

compartimentos que recebem o sangue proveniente do sistema venoso, enquanto 

que o ventrículo e o conus arteriosus têm a função de propelir o sangue para o 

sistema arterial. Este plano básico, que é bastante evidente em vertebrados basais 



 
 

20

como lampréias e peixes (Fig. 2A), pode apresentar modificações consideráveis nos 

grupos taxonômicos mais derivados (Simoes-Costa, et al., 2005). Tais modificações, 

que são resultado das constantes mudanças adaptativas inerentes ao processo 

evolutivo, muitas vezes dificultam a identificação das câmaras cardíacas. 

Conforme já mencionado, a presença das quatro câmaras cardíacas é bastante 

clara em lampréias e peixes teleósteos (Figura 2B). Os relatos sobre a anatomia do 

coração dos peixes-bruxa na literatura são conflitantes. Estes animais foram 

descritos como possuindo corações com apenas três câmaras cardíacas: seio 

venoso, átrio e ventrículo (Randall, 1968; Kardong, 2002; Pough, et al., 2002), 

apesar da possível presença de um conus arteriosus rudimentar (Wright, et al., 

1984).  Os vertebrados mais derivados, como mamíferos e aves, possuem uma 

redução bastante pronunciada no seio venoso e o conus arteriosus (Fig. 2B), sendo 

que o seio venoso é vestigial nos corações adultos e o conus arteriosus 

aparentemente fundiu-se parcialmente com o miocárdio ventricular. De fato, a 

reconstrução tridimensional de embriões de camundongo sugere que apenas átrio e 

ventrículo funcionam como câmaras cardíacas em mamíferos (Christoffels, et al., 

2000; Moorman e Christoffels, 2003). 

Outra alteração morfológica que dificulta a definição do número de câmaras 

cardíacas presentes em animais vertebrados são os septos atriais e ventriculares. 

Vertebrados basais, como peixes-bruxa, lampréias e peixes teleósteos não 

possuem septos em suas câmaras cardíacas. Anfíbios possuem um septo atrial 

enquanto que mamíferos e aves apresentam um septo atrial e um septo ventricular 

(Kardong, 2002). Algumas espécies de répteis, como os lagartos varanídeos, 

possuem dois septos ventriculares parciais e são descritos como possuindo cinco 

câmaras cardíacas: três ventrículos e dois átrios (Burggren e Johansen, 1982; 

Burggren, 1988). Portanto, ao longo do processo evolutivo, câmaras cardíacas 

podem regredir, sofrer fusão com outros compartimentos ou divisão em mais 

subcompartimentos.  
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Figura 2. Anatomia do coração vertebrado. (A) Plano básico do coração vertebrado. O átrio e o 
seio venoso (SV) são as câmaras de influxo, e compõe a parte dorsal do coração. O 
ventrículo e o conus arteriosus são as câmaras de enfluxo, estando localizadas 
ventralmente em relação aos compartimentos de influxo. (B) Modificações na morfologia 
do coração vertebrado. A organização dorso-ventral do coração sofreu alterações durante 
o processo evolutivo, como o deslocamento das câmaras de influxo para a região anterior 
(seta), septação, e a redução do seio venoso e conus arteriosos em anfíbios e peixes. 

 

 

 

Uma dificuldade adicional no estudo da anatomia cardíaca é que as câmaras 

cardíacas podem ser definidas a partir de conceitos morfológicos (Fange, 1972; 

Bourne, 1980; Kardong, 2002) ou funcionais (Christoffels, et al., 2000). Tais 

conceitos foram elaborados para a análise das variações encontradas nos corações 

vertebrados, e são adequados para dar ênfase às adaptações presentes em grupos 

taxonômicos derivados. No entanto, tornam-se menos úteis quando o objetivo é, 
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como no caso deste trabalho, definir um padrão para o coração vertebrado para que 

ele possa ser comparado com as bombas circulatórias dos cordados invertebrados. 

Desta forma, faz-se necessário o estabelecimento de uma definição que utilize 

parâmetros que sirvam a todos os vertebrados. Em 2005, Simões-Costa e 

colaboradores propuseram que o coração vertebrado pode ser definido como uma 

bomba circulatória composta por segmentos especializados em receber e propelir o 

sangue. Esta definição tem caráter universal entre os vertebrados pois, 

independente do número de câmaras cardíacas presentes, a divisão do coração em 

unidades de influxo e efluxo está evidenciada nos níveis anatômico, embriológico e 

genético.  

No nível anatômico, a divisão do coração em unidades de influxo e efluxo é 

particularmente evidente no coração de peixes e lampréias. Nestes animais, assim 

como na maioria dos outros vertebrados, o seio venoso e o átrio, que por serem as 

câmaras de influxo recebem o sangue proveniente da circulação, estão localizadas 

dorsalmente em relação ao restante do órgão (Figura 2). Ao contrário, o ventrículo e 

o conus arteriosus estão deslocados ventralmente (Randall, 1968). Este arranjo 

aumenta consideravelmente a eficiência circulatória, visto que impede que o recuo 

causado no ventrículo por seu esvaziamento prejudique o enchimento dos átrios 

(Simoes-Costa, et al., 2005). Nos amniotos existe uma tendência de deslocamento 

das câmaras de influxo para a região anterior do coração (Figura 2B), mas mesmo 

assim tal organização dorso-ventral é preservada. 

Diferenças entre os compartimentos cardíacos de influxo e efluxo também são 

evidentes no processo de desenvolvimento cardíaco. Estudos de mapa de destino 

mostram que os precursores de influxo e efluxo ocupam regiões diferentes do 

epiblasto, linha primitiva e crescente cardíaco (ver Seção 1.2.2) (DeHaan, 1963). As 

regiões de influxo e efluxo também possuem diferentes perfis de expressão gênica. 

Genes como TBX5, HRT1, RALDH2, COUPTF-I e AMHC1 são restritos aos 

compartimentos de influxo, enquanto que IRX-4, MLC2-V e HRT-2 são expressos 

nos compartimentos de efluxo (Xavier-Neto, et al., 2001; Bruneau, 2002; Moorman e 

Christoffels, 2003). É importante ressaltar que a expressão gênica específica para 

câmaras cardíacas é rara, e quando ocorre é geralmente sob forma de gradientes 

ao longo do eixo antero-posterior do coração (Christoffels, et al., 2000).  
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Estas evidências sugerem fortemente que a segmentação do coração reflete 

uma programação morfogenética que divide as bombas circulatórias dos 

vertebrados em compartimentos com funções de influxo e efluxo. Tal organização é 

única entre os deuterostômios e resume o maior nível de sofisticação mecânica do 

sistema cardiovascular destes animais. Sob esta ótica, a grande variedade dos 

corações vertebrados é reduzida à um plano básico composto por segmentos de 

influxo e efluxo, o que facilita a comparação deste órgão com as bombas 

circulatórias dos cordados basais (Simoes-Costa, et al., 2005). 

 

 

1.1.2 As bombas circulatórias dos cordados invertebrados 

 

Em termos gerais, os sistemas circulatórios dos tunicados e cefalocordados 

apresentam diversas características em comum com o dos vertebrados. Todos os 

cordados possuem sua principal bomba propulsora acima dos vasos da faringe e 

dos arcos branqueais, sendo que os vasos dorsais carregam sangue para a região 

posterior e os vasos ventrais carregam o sangue para a região anterior (com 

exceção dos tunicados, que apresentam bombeamento bi-direcional) (Bourne, 1980; 

Kardong, 2002; Brusca e Brusca, 2003). Isto é o oposto do que ocorre com os 

hemicordados e com a maioria dos protostômios, que possuem fluxo sanguíneo 

invertido (Nubler-Jung e Arendt, 1996; Brusca e Brusca, 2003). 

 Os tunicados, atualmente considerados o grupo irmão dos vertebrados (Figura. 

1A), possuem em comum com os últimos um sistema circulatório centralizado, com 

uma bomba principal sendo responsável pela propulsão do sangue (Randall e 

Davie, 1980; Satoh, 1994). Outra semelhança importante entre as bombas 

circulatórias de tunicados e vertebrados é a presença de um pericárdio rígido, uma 

adaptação que permite uma maior coordenação das funções de influxo e efluxo da 

bomba circulatória. Entretanto, a circulação dos tunicados é aberta, e seu plano 

vascular parece ter sofrido simplificações consideráveis ao longo da evolução 

(Figura 3A) (Kriebel, 1968). 
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O sistema circulatório dos cefalocordados, que é o grupo cordado basal (Figura 

1A), também apresenta semelhanças consideráveis com o dos vertebrados. Em 

particular, o plano vascular do anfioxo é quase idêntico ao dos vertebrados basais 

(Figura 3B) (Rahr, 1979; Randall e Davie, 1980; Rahr, 1981). É possível, portanto, 

relacionar os principais vasos do anfioxo com os vasos dos vertebrados. No entanto, 

o sistema do anfioxo não é centralizado, e os seus múltiplos vasos peristálticos não 

são formados por musculatura estriada. Estas duas características distanciam os 

cefalocordados dos vertebrados e tunicados e os aproximam dos deuterostômios 

basais (Rahr, 1981; Hirakow, 1985). A seguir, é apresentada uma análise mais 

detalhada de aspectos anatômicos e embriológicos dos sistemas circulatórios do 

tunicado Ciona intestinalis e do cefalocordado Branchiostoma floridae. 

 

 

1.1.2.1 Ciona intestinalis: 

 

A circulação dos tunicados é aberta e consiste de uma bomba ventral ligada a 

vasos sanguíneos endoteliais e seios não revestidos por endotélio. A bomba 

circulatória é um tubo formado por uma monocamada de mioepitélio revestido por 

um celoma pericárdico. Não existem câmaras, válvulas ou polaridade antero-

posterior evidentes. No entanto, é possível identificar polaridade dorso-ventral nos 

estágios precoces do desenvolvimento, e em muitos tunicados a bomba tem forma 

de “V” (Figura 3A) (Davidson, B., observações não publicadas). Um fato notável 

sobre a bomba circulatória dos tunicados é que ela possui a habilidade de reverter a 

direção dos movimentos peristálticos, o que pode ser um mecanismo para 

compensar a ineficiência circulatória do seu sistema aberto (Kriebel, 1968; Randall e 

Davie, 1980). 

Apesar de ser um grupo com uma posição filogenética de destaque e possuir 

uma bomba circulatória central, diversos aspectos do sistema circulatório dos 

tunicados ainda não foram elucidados. Isto se deve provavelmente ao fato de que 

por muito tempo a bomba circulatória dos tunicados foi considerada um órgão 

“pericárdico”, ou seja, seria homóloga ao pericárdio e não ao coração (Randall e 

Davie, 1980). Adicionalmente, a capacidade desta bomba de reverter a direção da 
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peristalse sugere uma diferença fundamental entre este órgão e o coração dos 

vertebrados. 

 

 

 

 

Figura 3. Sistema circulatório dos cordados invertebrados. (A) Principais vasos do tunicado 
Ciona intestinalis, e sua bomba bi-direcional em forma de “V” invertido. (B) Plano vascular 
do cefalocordado Branchiostoma floridae (anfioxo). Setas vermelhas indicam a direção do 
fluxo criado pelas bombas circulatórias. SV: seio venoso. 

 

 

Estudo recentes no tunicado C. intestinalis conduziram a uma revisão desta 

noção, mostrando que mecanismos básicos do desenvolvimento cardíaco são 

conservados entre amniotos e tunicados. Ortólogos de fatores de transcrição 
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associados com o desenvolvimento do coração, como NKX, GATA e HAND são 

expressos em precursores bilaterais. Estes precursores migram ventralmente e se 

fundem na linha média (Davidson e Levine, 2003). Além disso, o fator de transcrição 

MESP parece estar implicado na especificação dos precursores cardíacos tanto em 

vertebrados como em C. intestinalis. No embrião de C. intestinalis, a linhagem 

celular que dará origem à bomba circulatória é derivada de dois blastômeros que 

expressam o fator de transcrição MESP, denominados B7.5 (Kitajima, et al., 2000). 

Durante a gastrulação, estas células sofrem divisão ao longo do eixo antero-

posterior: as células mais posteriores darão origem à parte da musculatura da 

cauda, enquanto que as mais anteriores, denominadas células ventrais do tronco 

(CVTs), formam a bomba circulatória e o celoma pericárdico. No fim da neurulação, 

as CVTs formam grupos de precursores bilaterais que expressam NKX, GATA e 

HAND e que se fundem na linha média, formando uma placa de células que dará 

origem à bomba circulatória (Davidson e Levine, 2003). 

 

 

1.1.2.2 Branchiostoma floridae: 

 

Em uma revisão de 1997, Fishman e Chien discutem as diferenças entre os 

sistemas circulatórios de vertebrados e cefalocordados. Estes autores utilizam o 

sistema circulatório do anfioxo (B. Floridae) como referência para identificar as 

novidades evolutivas presentes no coração vertebrado. Estas incluem câmaras, 

válvulas, o endocardio, septos, o epicárdio, a circulação coronariana, um endotélio 

uniforme e um sistema elétrico de condução. Como nenhuma destas estruturas é 

observada no anfioxo, é natural presumir que os cefalocordados possuam um 

sistema circulatório semelhante ao cordado ancestral (Fishman e Chien, 1997).  

Várias características do sistema circulatório do anfioxo podem ser 

consideradas rudimentares. Tais características são compartilhadas com 

deuterostômios basais como hemicordados e equinodermos, e até mesmo com 

certos protostômios (Conway Morris, 2000). A circulação do anfioxo é fechada e 

composta por (1) vasos ventrais e dorsais, (2) conjuntos de vasos que envolvem o 
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intestino e a faringe, (3) vasos recorbertos por um endotélio descontínuo e (4) 

múltiplos vasos contrácteis (Figura 3B). 

É difícil estabelecer um paralelo entre as bombas circulatórias do anfioxo e o 

coração vertebrado (Carter, 1967; Moller e Philpott, 1973; Rahr, 1979; Jefferies, 

1986). O anfioxo possui quatro vasos peristálticos principais: as veias subintestinal, 

portal, hepática e a artéria endostilar (Figura 3B) (Moller e Philpott, 1973; Rahr, 

1979). Não está claro se algum destes vasos possui homologia com o coração 

vertebrado. Estudos da genética e do desenvolvimento sistema circulatório do 

anfioxo são necessários para estabelecer se o anfioxo possui um vaso propulsor 

principal, e se este vaso seria o verdadeiro homólogo do coração vertebrado. 

Um passo importante para resolver este dilema foi dado a partir da 

caracterização do padrão de expressão para o gene AmphiNk2-tin, que foi descrito 

como sendo o ortólogo do marcador cardíaco NKX2.5 (em mamíferos) e tinman (em 

drosófila) (Holland, et al., 2003). Holland e colaboradores (2003) demonstraram que 

o vaso subintestinal é o primeiro a expressar esse gene após a sua formação por 

evaginação do peritônio visceral. Como a evaginação do peritônio ocorre 

bilateralmente, o anfioxo também apresentaria precursores mesodérmicos bilaterais, 

que expressam NKX2.5 e se fundem na linha média, processo observado nos 

vertebrados e em drosófila (ver seção 1.2).  

Holland e colaboradores (2003) sugerem que os quatro vasos peristálticos do 

anfioxo possuem uma origem comum na veia subintestinal. Esta seria formada a 

partir da fusão dos precursores bilaterias, sofreria uma expansão antero-posterior, e 

seria dividida em quatro vasos distintos pelo crescimento do tecido hepático. Entre 

estes, a artéria endostilar teria desenvolvido bulbos (agrupamentos de células 

musculares que propelem o sangue pelos arcos branqueais, Figura 3B) e ter se 

estabelecido como a bomba principal (Randall e Davie, 1980). Portanto, estas 

evidências sugerem que a veia subintestinal é realmente o homólogo da bomba dos 

tunicados e do coração vertebrado. 

 Outro aspecto do sistema circulatório do anfioxo que merece destaque é a 

natureza do seio venoso deste animal. Esta estrutura está localizada na confluência 

das veias principais e apesar de não estar associada a nenhuma câmara cardíaca, 

possui certa semelhança com o seio venoso vertebrado. No entanto, a identidade do 
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seio venoso como uma câmara cardíaca é controversa, visto que ele não apresenta 

movimento de contração (Rahr, 1981; Farrell, 1997; Kardong, 2002), ao contrário 

dos seios venosos de lampréias e peixes-bruxa (Randall, 1968). Além disso, se 

considerarmos que a veia sub-intestinal é o verdadeiro homólogo do coração 

vertebrado, o seio venoso estaria no meio da bomba circulatória - o que não é 

consistente com a localização do seio venoso nos vertebrados. Não obstante, 

existem também fatos que apoiam a hipótese do seio venoso do anfioxo ser de fato 

homólogo ao seio venoso vertebrado, como a localização desta estrutura em 

relação ao vasos dos arcos branqueais (Figura 3B). Portanto, esta controvérsia 

somente será resolvida com estudos mais profundos da morfologia e do perfil da 

expressão gênica do seio venoso dos cefalocordados.  

Em resumo, várias evidências recentes sugerem que os vasos peristálticos dos 

cefalocordados, a bomba circulatória dos tunicados e o coração dos vetebrados são 

parte de uma linhagem evolutiva unida por mecanismos genéticos e embriológicos 

comuns. Recentemente, foi feita a conjectura de que nem os cefalocordados ou os 

tunicados possuem, individualmente, todos os elementos necessários para que se 

possa inferir as características do sistema circulatório do vertebrado ancestral 

(Simoes-Costa, et al., 2005). C. Intestinalis, com o seu sistema circulatório 

centralizado e bomba composta por musculatura estriada, é provavelmente um 

modelo melhor para a bomba circulatória ancestral. Alternativamente, o anfioxo 

certamente é o modelo cordado que possui um sistema vascular mais próximo dos 

vertebrados. Entretanto, isto não significa que o estudo das bombas propulsoras do 

anfioxo ou do plano vascular de C. intestinalis deve ser negligenciado. Ao contrário, 

uma maior compreensão dos mecanismos genéticos envolvidos na formação 

dessas estruturas é necessária para estabelecer se elas seriam ancestrais ou o 

resultado de simplificações secundárias. 

 

 

1.1.3 Cenários para a evolução do coração 

 

Na literatura recente, podemos encontrar três visões distintas sobre as 

relações evolutivas entre bombas circulatórias de cordados e o coração vertebrado. 
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Estas visões estavam ancoradas na filogenia tradicional, onde os cefalocordados, e 

não os tunicados, ocupavam a posição de grupo irmão dos vertebrados (Figura 4A). 

Harvey (1996) sugere que os corações vertebrados se originaram a partir das 

bombas peristálticas dos cefalocordados, que eram então considerados o melhor 

modelo para o ancestral vertebrado (Figura 4B) (Harvey, 1996). Harvey (1996) 

entretanto não leva em consideração a bomba circulatória dos tunicados, 

provavelmente porque esta foi por muito tempo considerada um órgão análogo ao 

coração vertebrado. Por outro lado Fishman e Chien (1997) e Fishman e Olson 

(1997) sugerem que a bomba circulatória ancestral dos cordados era um órgão 

tubular e sem válvulas, similar à apresentada pelos tunicados (Fishman e Chien, 

1997; Fishman e Olson, 1997). De acordo com esta visão, a artéria endostilar do 

anfioxo seria um intermediário entre as bombas dos tunicados e dos vertebrados 

(Figura 4C). No entanto, é difícil visualizar como a bomba circulatória dos tunicados, 

que possui pericárdio e musculatura estriada, poderia ser um precursor do vaso 

contrátil do anfioxo. 

Em 2005, Simões-Costa e colaboradores elaboraram um cenário diferente para 

a evolução do coração vertebrado. Baseia-se em uma análise detalhada das 

bombas circulatórias dos cordados considerando fatores tais como: o tipo de 

musculatura que compõe as bombas, o modo de bombeamento, a presença de 

pericárdio, a centralização do sistema circulatório e a presença de endotélio. A partir 

desta análise, foi proposto um cenário mais parcimonioso, onde o cordado ancestral 

possuiria uma bomba central semelhante à dos tunicados. Esta bomba seria 

mantida nos tunicados e no ancestral dos cefalocordados e vertebrados. Os 

cefalocordados teriam sofrido uma descentralização do sistema circulatório, 

enquanto que a bomba circulatória dos vertebrados teria adquirido câmaras de 

influxo e efluxo. A anatomia das bombas circulatórias em cordados seria portanto 

explicada por uma simplificação secundária em cefalocordados e por uma 

elaboração do plano ancestral em vertebrados (Figura 4D). 

No entanto, a base para a simplificação secundária no sistema circulatório do 

anfioxo foi colocada em cheque por estudos que sugeriram que os cefalocordados, 

e não os tunicados, estariam na base da árvore filogenética dos cordados, e que os 

tunicados e os vertebrados seriam grupos irmãos (Delsuc, et al., 2006). Estes 

estudos exigiram uma re-avaliação dos conceitos que propostos por Simões-Costa 
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e colaboradores em 2005. Na realidade, a aproximação de tunicados e vertebrados 

resolve uma série de problemas que foram encontrados pelos autores quando estes 

propuseram cenários para a evolução do sistema circulatório em cordados.  

 

 

 

 

 

Figura 4. Cenários para a evolução do coração. (A) Filogenia tradicional, que serviu de base para 
as primeiras hipóteses sobre evolução cardíaca. (B) Cenário proposto por Harvey (1996), 
onde os vasos peristálticos do anfioxo seriam os precursores do coração com câmaras. (C) 
Cenário proposto por Fishman & Chien (1997), que sugerem que os vasos peristálticos do 
cefalocordado seriam um intermediário entre as bombas dos tunicados e os corações 
vertebrados. (D) Simões-Costa e colaboradores (2005) propõem que a bomba ancestral se 
assemelharia à bomba dos tunicados, e que o anfioxo teria sofrido simplificação 
secundária. (E) Proposta de Schubert e colaboradores (2006), que leva em conta a nova 
filogenia: o sistema circulatório do cordado ancestral seria semelhante ao do anfioxo, 
enquanto que o vertebrado ancestral apresentaria uma bomba semelhante à dos 
tunicados. 

 

 

 

Schubert e colaboradores (2006), ajustaram os cenários propostos por Simões 

Costa e colaboradores (2005) à nova filogenia. Segundo esta nova visão, o sistema 

descentralizado do anfioxo seria primitivo, e não simplificado secundariamente. O 

ancestral dos tunicados e cefalocordados teriam centralizado o trabalho de 
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propulsão do fluido circulatório em uma bomba principal, composta por musculatura 

estriada e envolvida por um pericárdio. Os tunicados teriam perdido as bombas 

auxiliares e adquirido a capacidade de reverter o sentido da circulação, enquanto 

que os vertebrados desenvolveram câmaras cardíacas, mas em muitos casos 

mantiveram as bombas auxiliares que estão presentes em várias espécies de 

peixes e anfíbios (Figura 4E) (Schubert, et al., 2006). Este cenário, que no momento 

parece ser o mais parcimonioso, sugere que o coração vertebrado se originou de 

uma bomba peristáltica semelhante à dos tunicados, que foi modificada para efetuar 

funções de efluxo e influxo.   

 

 

1.2 Desenvolvimento Cardíaco 

 

O estudo da origem evolutiva do coração vertebrado só pode ser realizado à 

luz dos processos morforgenéticos envolvidos no desenvolvimento cardiovascular. 

Tais processos são surpreendentemente conservados nos modelos vertebrados 

estudados. Todos os corações vertebrados são formados pela migração de 

precursores bilaterais que se fundem na linha média formando um tubo, que 

posteriormente sofre uma série de torções e é dividido por septos em diferentes 

compartimentos (Harvey, 2002). O grande nível de conservação observado nos 

vertebrados possibilitou que estudos de desenvolvimento cardíaco fossem 

conduzidos em modelos animais distintos, considerando-se as vantagens de cada 

organismo utilizado. Este tipo de abordagem comparativa permitiu que a 

compreensão das bases genéticas do desenvolvimento cardiovascular avançasse 

rapidamente. 

Nesta seção, será apresentada uma breve revisão dos eventos envolvidos no 

desenvolvimento cardíaco, que incluem a formação do tubo cardíaco e os 

movimentos morfogenéticos que resultam na formação do coração com câmaras. 

Além disso, será feita uma breve revisão dos genes envolvidos na indução dos 

precursores cardíacos. No entanto, é importante ressaltar que além das fontes de 

células miocárdicas para o coração, outros tipos celulares de origem extracardíaca 

também fazem importantes contribuições e são fundamentais para a formação do 



 
 

32

coração (Buckingham, et al., 2005). Como exemplo, podem ser mencionadas as 

células da crista neural que migrarão para o polo arterial do coração, contribuindo 

para a septação dos grandes vasos (Stoller e Epstein, 2005), além das células 

derivadas do próepicárdico, as quais são fundamentais para a formação da 

circulação coronariana do coração (Wessels e Perez-Pomares, 2004).  

 

 

1.2.1 Formação do tubo cardíaco 

 

 Os primeiros movimentos celulares envolvidos na formação do coração são 

iniciados durante a gastrulação. Neste estágio, o embrião dos amniotos é formado 

por duas camadas: o epiblasto, que contém os precursores de todos os tecidos que 

compõem o embrião, e o hipoblasto, que origina parte das membranas extra-

embrionárias (Stern, 2004).  No início da gastrulação há a formação da fenda 

primitiva localizada na linha média da extremidade posterior do epiblasto. Através da 

fenda primitiva, células do epiblasto ingressam para o espaço entre o epiblasto e o 

hipoblasto, e dão origem ao endoderma e ao mesoderma (Figura 5). Na 

extremidade anterior da fenda primitiva se encontra o nodo de Hensen, um canal 

pelo qual células do epiblasto também ingressam (Stern, 2004), adquirindo rotas 

migratórias em direção à região anterior do embrião. As células do epiblasto que 

permanecem na superfície formarão o ectoderma.  

Inicialmente, os precursores cardíacos estão localizados no terço posterior do 

disco embrionário, (Figura 5A e B). Estudos de mapa do destino determinaram que 

os precursores mais próximos da linha primitiva darão origem ao ventrículo e ao 

conus arteriosos, enquanto que os precursores mais laterais darão origem aos átrios 

e seio venoso.  Após o ingresso através da fenda primitiva, os precursores 

cardíacos ocuparão o espaço entre epiblasto e hipoblasto, dando origem ao 

mesoderma pré-cardíaco (Garcia-Martinez e Schoenwolf, 1993; Gannon e Bader, 

1995).  Subsequentemente, o mesoderma pré-cardíaco migra em direção anterior e 

lateral para constituir o crescente cardíaco na porção anterior do embrião (Redkar, 

et al., 2001; Hochgreb, et al., 2003).   
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Após este movimento de migração, o mesoderma cardíaco sofre 

transformação de mesênquima para epitélio. Esse processo, que coincide com a 

expressão da proteína de adesão N-caderina, forma epitélios contendo precursores 

miogênicos e endocárdicos. Em seguida, os precursores do endocárdio perdem a 

expressão de N-caderina e se descolam do epitélio cardíaco para formar um tubo 

interno dentro de uma matriz celular espessa conhecida como geléia cardíaca 

(Linask, et al., 1997). Os precursores cardíacos bilaterais, organizados como um 

tubo endocárdico interno e um manto miocárdico externo, se aproximam da linha 

média onde haverá a sua fusão (Navaratnam, et al., 1986; de la Cruz e Markwald, 

1998).   

A fusão dos precursores bilaterais do crescente forma um coração tubular 

composto por uma camada tubular interna de endocárdio, uma camada 

intermediária, a geléia cardíaca, e uma camada externa representada pelo manto 

miocárdico  (Kaufman e Navaratnam, 1981; DeRuiter, et al., 1992). O tubo cardíaco 

que se forma imediatamente após a fusão é delimitado anterior e lateralmente pelo 

manto miocárdico e dorsalmente pelo endoderma do intestino anterior. Os 

precursores cardíacos se fundem no sentido AP, sendo que o processo de fusão é 

iniciado nos precursores do tronco, seguindo até os precursores atriais. Os 

precursores do seio venoso não se fundem completamente, e em amniotos este 

compartimento sofre fusão com ao átrio e dá origem a veia circunflexa do seio 

venoso (de la Cruz e Markwald, 1998; Moorman e Christoffels, 2003).  

Após a sua formação, o tubo cardíaco inicia a sua atividade, ativando a 

circulação embrionária. O coração precoce é tradicionalmente descrito como uma 

bomba peristáltica, mas novos estudos que realizaram a reconstrução tridimensional 

do coração em movimento e rastrearam o percurso de células sanguíneas através 

do tubo indicam que este órgão funciona como uma bomba de hidro-impedimento. 

De acordo com este modelo, a força propulsora resulta da propagação de ondas 

elásticas pela parede do coração embrionário, sendo que a frequência das ondas é 

controlada de modo que haja ressonância com interferência construtiva entre as 

ondas de pressão geradas e refletidas. Este sistema permite a geração de um fluxo 

mais veloz do que o estimado para uma bomba peristáltica (Forouhar, et al., 2006). 
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Figura 5. Formação do crescente cardíaco em embriões de galinha. (A e B) Estudos de mapa de 
destino indicam que no estágio HH3+ os precursores cardíacos localizam-se no epiblasto, 
sendo que os precursores de influxo ocupam a região adjacente à linha primitiva e os 
precursores de efluxo estão mais distantes desta estrutura. (C e D) No estágio HH4, os 
precursores migram pela linha primitiva e ocupam o espaço entre o epiblasto e o 
hipoblasto. Os precursores de efluxo são os primeiros a ingressar. (E e F) Os precursores 
cardíacos migram ântero-lateralmente, dando origem a campos bilaterais no mesoderma 
lateral, sendo que os precursores de influxo estão localizados na região posterior do 
campo cardíaco, enquanto que os precursores de efluxo localizam-se na região anterior.  

 

 

 

1.2.2 Eventos morfogenéticos na formação do coração dos amniotos   

  

 Após a fusão dos precursores bilaterais, o coração tubular dos amniotos 

sofrerá uma série de movimentos morfogenéticos que iniciarão a conversão do 

coração de um tubo peristáltico em um órgão multi-cameral e terão uma influência 
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profunda sobre a sua morfologia e funcionamento (Figura 6).  O primeiro evento é a 

curvatura do tubo cardíaco para o lado direito (Figura 6A). O segundo evento, a 

convergência, é a migração anterior do átrio comum e dos seios venosos sobre os 

ventrículos (Figura 6B).  O terceiro evento, o encaixamento em cunha, é o 

posicionamento dos coxins do tronco cardíaco exatamente entre os primórdios das 

valvas tricúspide e mitral (Figura 6C e D) . 

 Os três movimentos são necessários devido ao posicionamento posterior dos 

segmentos sinoatriais em relação aos ventrículos e conotronco. Esse arranjo 

contrasta com a posição das câmaras cardíacas no coração adulto quando os átrios 

assumem sua posição definitiva acima dos ventrículos. De fato, a disposição 

anatômica adulta é conseqüência da migração dos segmentos sinoatriais, primeiro 

em direção dorsal, para trás dos ventrículos, e em seguida, anterior, sobre os 

ventrículos (Figura 3B e C).  Esse processo, conhecido como convergência (Kirby e 

Waldo, 1995), está relacionado ao dobramento céfalo-caudal observado nessa fase 

embrionária e, apesar de pouco estudado, é um dos mais importantes movimentos 

da embriogenia cardíaca tardia, pois alinha no mesmo plano crânio-caudal os coxins 

atrioventriculares e do conotronco, garantindo assim as bases para o processo de 

septação cardíaca (Manner, 2000). O encaixamento em cunha se segue ao 

processo de convergência e pode ser entendido como um ajuste da posição do 

conotronco em relação aos coxins AVs e aos primórdios das valvulas tricúspide e 

mitral (Figura 6C e D).  O movimento consiste no deslocamento do conotronco para 

a esquerda e dos átrios para a direita, posicionando os coxins do conotronco 

exatamente entre os primórdios da mitral e da tricúspide (Kirby e Waldo, 1995). 

Os movimentos morfogênicos de dobramento, convergência e encaixamento 

em cunha para são essenciais para a correta formação do coração.  O dobramento 

do coração para a direita, junto com o movimento dos átrios em direção anterior 

(convergência), alinha os segmentos de entrada e saída do coração no mesmo 

plano crânio-caudal.  Ao mesmo tempo, o tronco arterial se move para a esquerda, 

colocando os coxins do conotronco em contato com os coxins AV (encaixamento em 

cunha). Estes processos são responsáveis pela transformação do coração tubular 

em um órgão multi-cameral onde a direção do fluxo é controlada por válvulas.   
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Figura 6.  Movimentos morfogenéticos no desenvolvimento cardíaco de amniotos. A conversão 
do tubo cardíaco em coração com câmaras inicia-se com o dobramento do coração para a 
direita, quando o ventrículo direito e o conotronco curvam-se para este lado (1). Em 
seguida, o segmento do tubo cardíaco formado pelos precursores atriais movimenta-se 
anteriormente em direção do trato de saída, realizando um movimento de convergência 
da região de influxo sobre a região de efluxo (2). A configuração adulta do coração será 
atingida após o movimento de encaixamento em cunha, quando o conotronco move-se 
dorsalmente se encaixando entre os átrios direito e esquedo (3). CT: conotronco, VD: 
ventrículo direito, A: átrio, VE: ventrículo esquerdo, SV: seio venoso. 
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1.2.3 Desenvolvimento cardíaco em peixes e anfíbios 

  

Anatomicamente, os corações de D. rerio e X. laevis possuem diferenças 

significativas se comparados com coração adulto humano, que refletem as 

adaptações aos seus modos de vida (Bourne, 1980; Kardong, 2002). O coração do 

D. rerio é uma estrutura em forma de “S”, com uma câmara atrial e uma câmara 

ventricular sem septação. Um sistema condutor rudimentar e válvulas cardíacas, 

entre o átrio e o ventrículo também estão presentes (Figura 2B) (Randall, 1968). O 

coração adulto de X. laevis possui um grau de complexidade maior (Figura 2B), 

sendo que há um septo que divide o átrio em dois: câmaras de influxo na região 

anterior do coração, e um ventrículo espesso e altamente trabeculado (Bourne, 

1980).  

 Apesar das diferenças na anatomia do órgão adulto, os eventos precoces do 

desenvolvimento cardiovascular de peixes e anfíbios são surpreendentemente 

semelhantes aos observados em aves e mamíferos. A tabela 1 correlaciona os 

principais eventos no desenvolvimento cardíaco destas duas espécies, com os 

estágios do desenvolvimento em que tais eventos ocorrem. Em X. laevis, a 

mesoderme pré-cardíaca é especificada no início da gastrulação, e migra anterior e 

ventralmente até se alojar sob a dobra da cabeça. Um grupo de células desta região 

passa a expressar NKX2.5 no estágio NF 12 (Cleaver, et al., 1996). Eventualmente, 

um tubo linear é formado, sendo composto por uma camada interna de endocárdio e 

uma camada externa de miocárdio. Este tubo sofre movimentos morfogenéticos 

virtualmente idênticos aos observados nos amniotos, e o resultado é um coração 

com átrios localizados na região anterior (Mohun, et al., 2000; Warkman e Krieg, 

2007). Portanto, os princípios básicos da morfogenia cardíaca observados em 

galinhas e camundongos são mantidos em X. laevis. 

Em peixes, a formação do tubo cardíaco apresenta algumas diferenças em 

relação aos demais modelos estudados. Em D. rerio, estudos de mapa de destino 

revelaram que os precursores cardíacos encontram-se adjacentes à zona marginal 

do embrião, dividos em dois campos bilateriais. No início da gastrulação, estes 

precursores ingressam pela zona marginal e migram em direção à linha média do 

embrião. Como nos amniotos, estes precursores serão segregados em precursores 
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miocárdicos e endocárdicos, e sofrerão transição de mesênquima para epitélio. 

Porém, no momento da fusão dos precursores cardíacos, tanto os precursores 

anteriores como os posteriores convergem na linha média. Este processo resulta na 

formação de um cone, onde os precursores endocárdicos se encontram na região 

central, os precursores atriais na região mais externa, e os precursores ventriculares 

entre as duas camadas citadas anteriormente. Após a formação do cone, este se 

alonga para formar um tubo. A extremidade ventricular do tubo se forma primeiro, 

seguida pela extremidade atrial. Subsequentemente, há a expansão das duas 

câmaras cardíacas, iniciando os movimentos morfogenéticos que fazem com que os 

átrios se posicionem dorsalmente em relação aos ventrículos. Após dois dias de 

desenvolvimento, as válvulas são formadas, e o coração passa a funcionar como 

um órgão multicameral (Stainier, et al., 1993; Lee, et al., 1994; Stainier, 2001). 

 

 

1.2.4 Marcadores cardíacos 

  

No momento da especificação dos precursores cardíacos, estes se 

encontram sob a forma de um mesênquima confinado entre a endoderme e a 

ectoderme. Sinais provenientes destes dois folhetos e da mesoderme axial são 

responsáveis por delimitar o campo cardíaco. Atualmente, sabe-se que o campo 

cardíaco é definido por três condições no embrião precoce: alta concentração de 

BMPs (bone morphogenetic proteins), baixa concentração de proteínas da família 

Wingless (Wnts) e alta concentração de FGFs (fibroblast growth factors), 

particularmente FGF8 (Schultheiss, et al., 1997; Tzahor e Lassar, 2001; Alsan e 

Schultheiss, 2002). A combinação destas condições eventualmente resultará na 

expressão de marcadores cardíacos como NKX2.5, TBX5 e GATA4, fatores de 

transcrição responsáveis por ativar o programa cardíaco. 

Os marcadores cardíacos são ferramentas essenciais para o estudo da 

embriogenia cardíaca, uma vez que possibilitam a identificação dos precursores do 

coração, permitindo que estes sejam diferenciados das células vizinhas. Os 

marcadores cardíacos clássicos incluem o NKX2.5; o fator de transcrição do tipo 

“zinc finger” GATA 4; o fator de transcrição do tipo “T-box”, TBX5; e o membro da 



 
 

39

família de fatores de transcrição MADS-box, MEF2C (basic helix-loop-helix) (Brand, 

2003). A expressão da maioria destes fatores é iniciada logo antes dos precursores 

ocuparem as suas posições no campo cardíaco. 

 

 

Tabela 1. Principais eventos no desenvolvimento cardíaco de peixes e anfíbios. 

 

 Danio rerio Xenopus laevis 

Eventos 
Horas 
após 
fertili-
zação 

Estágio de 
desenvolvimento 

Horas 
após 
fertili-
zação 

Estágio de 
desenvolvimento 

Especificação do 
campo cardíaco 
(expressão de 

NKX2.5) 

12 Gastrulação, estágio de 
"Shield" 15-17h 

Gastrulação,  

NF 12-14 

Migração para a 
linha média 13-18 Segmentação,  5 - 15 

somitos 30-32 Organogênese,  NF 
26-28 

Formação do tubo 
cardíaco 21-22 Segmentação, 26 somitos 32-35 Organogênese, 

estágios NF 31-33 

Início dos 
batimentos 
cardíacos 

22 Organogêse, 26 somitos 50 Organogênese, 
estágios NF 35 

Expressão gênica 
diferencial de em  

influxo / efluxo 
22 Organogêse, 26 somitos 58 Organogênese, 

estágios NF 38 

Diferenciação 
morfológica de 
influxo / efluxo 

30 Prim-16 60 Organogênese, 
estágios NF 39-40 

Convergência de 
influxo sobre 

efluxo 
30-36 Prim-16 a Prim-22 44-50 Organogênese, 

estágios NF 33-36 

Formação da 
válvula 

atrioventricular 
48 Eclosão 70-90 

Organogênese, 

 NF 44 

Septação atrial X X 92 NF 44-45 

Coração atinge 
morfologia 

observada no 
adulto 

120 5o Dia após fertilização 106 NF 46 

Fonte: (Kimmel, et al., 1995; Mohun, et al., 2000; Stainier, 2001; Yelon, 2001; Warkman e Krieg, 
2007) 
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O gene homeobox NKX2.5 é um dos primeiros fatores de trancrição cardíaco-

específicos, sendo que em galinhas ele começa a ser expresso no estágio HH5 

(Schultheiss, et al., 1995). A importância deste gene na formação do coração foi 

primeiramente identificada em drosófilas. O gene tinman, ortólogo de NKX2.5 em 

Drosophila melanogaster, é indispensável para a formação da bomba circulatória 

nestes organismos (Bodmer, 1993). Em vertebrados, há redundância funcional entre 

NKX2.5 e outros genes da sub família NKX2, de modo que o camundongo knockout 

para este gene não abole completamente a formação do tubo cardíaco. No entanto, 

o coração destes camundongos não realiza convergência de efluxo sobre influxo e 

apresenta hipotrofia do miocárdio, de modo que o resultado é a morte dos embriões 

em 9 dpc (dias pós coito) (Tanaka, et al., 1999). A expressão de NKX2.5 não é 

restrita apenas ao campo cardíaco, estando presente no endoderma e ectoderma 

adjacentes aos precursores cardíacos e também no endoderma e mesoderma 

faringeano (Schultheiss, et al., 1995). Além disso, estudos de mapa de destino 

mostram que uma parte dos precursores cardíacos, localizados na região posterior 

do campo cardíaco, não expressam este fator de transcrição (Redkar, et al., 2001). 

O fator de transcrição GATA4, por sua vez, parece incluir estes precursores, 

tendo um domínio de expressão mais amplo que NKX2.5 . GATA4 não é expresso 

apenas nos precursores cardíacos, mas também no endoderma associado ao 

crescente cardíaco. Temporalmente, GATA4 começa a ser expresso no estágio 

HH5 em galinhas e em 7.0 dpc em camundongos (Jiang, et al., 1999; Kostetskii, et 

al., 1999). A sua inativação é letal em embriões de camundongo, visto que a fusão 

cardíaca é dependente de GATA4. Os embriões knockout apresentam o fenótipo de 

cárdia bífida e morrem entre 8.5 e 10.5 dpc (Kuo, et al., 1997). Além disso, estudos 

implicam GATA4 em outros processos durante o desenvolvimento do coração, como 

a formação das válvulas e câmaras cardíacas e os movimentos morfogenéticos 

(Watt, et al., 2004). 

A expressão de TBX5, um fator de transcrição da família T–box, inicialmente 

possui um padrão bastante semelhante ao observado em NKX2.5 e GATA4. TBX5 

começa a ser expresso também no estágio HH5 em todo o crescente cardíaco 

(Yamada, et al., 2000). Após a fusão dos precursores cardíacos, a expressão de 

TBX5 começa a se restringir aos precursores de influxo. Durante a convergência de 

influxo sobre efluxo, a expressão de TBX5 avança sobre os precursores do 
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ventrículo esquerdo, delimitando a fronteira entre os ventrículos esquerdo e direito, 

local onde haverá a formação do septo interventricular (Plageman e Yutzey, 2004; 

Plageman e Yutzey, 2005). Outros fatores da família T-box também estão 

implicados no desenvolvimento cardíaco. TBX20 também é expresso no campo 

cardíaco, embora o seu transcrito seja detectado mais tardiamente (HH6). 

Eventualmente, no estágio HH12, TBX20 passa a ser expresso em toda a extensão 

do tubo cardíaco, sendo que, após o início do dobramento do tubo, a expressão 

torna-se restrita ao ventrículo direito e trato de saída do coração (Plageman e 

Yutzey, 2004; Yamagishi, et al., 2004). 

A família de fatores de transcrição MEF2 (myocyte enhancer factor 2) possui 

grande importância na diferenciação cardíaca que é conservada em protostômios e 

deuterostômios. Existem quatro genes MEF2 nos vertebrados (MEF2A, MEF2B, 

MEF2C e MEF2D) e um gene em drosófila (mef2) (Black e Olson, 1998). Em 

camundongos, a expressão de MEF2C inicia-se em 7.5 dpc o que faz deste fator de 

transcrição um dos marcadores cardíacos mais precoces, ao lado de NKX2.5 e 

GATA4 (Dodou, et al., 2004). No entanto, enquanto que estes fatores possuem 

grande importância na especificação dos precursores cardíacos, MEF2C está 

envolvido na diferenciação dos cardiomiócitos. Tal conclusão foi resultado de 

estudos de inativação em drosófila e camundongo. Camundongos deficientes para 

MEF2C morrem em 9.5 dpc devido a defeitos cardiovasculares, e drosófilas com 

inativação de mef2 não apresentam cardiomiócitos diferenciados (Lin, et al., 1997). 

Estas evidências sugerem que MEF2C é o fator de transcrição responsável por 

ativar as baterias de genes estruturais que precisam ser expressos para que os 

precursores cardíacos se diferenciem em cardiomiócitos. 

 A especificação dos precursores cardíacos, e a sua eventual diferenciação 

em cardiomiócitos ocorre através da interação entre os fatores de transcrição 

cardíacos. Algumas dessas interações estão representadas na Figura 8. NKX2.5, 

que é o fator de transcrição cardíaco ativado mais precocemente, regula 

positivamente MEF2C direta e indiretamente, via GATA6 e GATA4, além de regular 

a sua própria expressão através de feedback positivo. GATA4, por sua vez, é 

ativado tanto por GATA6 como pelos TBXs 4, 5 e 6, e induz expressão de MEF2C e 

NKX2.5. Finalmente, MEF2C ativa a transcrição de uma série de proteínas 

estruturais que conferem aos cardiomiócitos o seu fenótipo característico (Figura 7) 
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(Davidson, 2006). Portanto, a identidade das células cardíacas é determinada por 

um circuito genético onde fatores de transcrição de famílias diferentes interagem 

regulando a transcrição uns dos outros. Esta interação resultará na ativação de uma 

bateria genética de proteínas estruturais que conferem às células cardíacas sua 

forma e função. 

 

 

 

 

Figura 7. Interações entre os principais fatores de transcrição envolvidos no desenvolvimento 
cardíaco. NKX2.5, o primeiro marcador cardíaco detectado nos precursores do coração, 
regula a transcrição de GATA6 e MEF2C. GATA6, por sua vez, juntamente com TBX 4, 5 e 
5, ativam a expressão de GATA4. NKX2.5 e GATA4 ativam a expressão de MEF2C, o fator 
de transcrição responsável pela ativação da transcrição dos genes estruturais 
característicos das células cardíacas (Adaptado de Davidson, 2006). 

 

 

1.3 Metabolismo e Sinalização pelo Ácido Retinóico  

 

 O AR é um morfógeno de grande importância no desenvolvimento 

embrionário dos cordados, estando envolvido em diversos processos 

morfogenéticos. O AR é uma molécula lipossolúvel, e portanto possui a capacidade 

de difundir através das membranas de células e tecidos e agir de forma tanto 

autócrina como parácrina. Nos animais, a síntese do AR ocorre a partir de outros 

retinóides, como a vitamina A e o caroteno, que são adquiridos através da dieta. O 

AR possui a capacidade de se ligar a dois receptores nucleares – o receptor de 

Mef2C 
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ácido retinóico (RAR) e o receptor do retinóide X (RXR) – sendo que estes regulam 

diretamente a expressão de diversos genes (ver Figura 9).  

 O papel da sinalização pelo AR no desenvolvimento começou a ser 

investigado por Tickle e colaboradores (1982). Segundo proposta destes autores, o 

AR estaria envolvido na padronização próximo-distal dos membros em G. gallus 

(Tickle, et al., 1982). No entanto, foi apenas após a identificação e clonagem do 

RAR e RXR e da elucidação dos mecanismos de síntese e de degradação do AR 

que este passou a ser aceito como um dos principais morfógenos atuantes na 

embriogênese dos vertebrados (Wang, et al., 1996; Zhao, et al., 1996; Niederreither, 

et al., 1999; Abu-Abed, et al., 2001; Sakai, et al., 2001). 

 Atualmente, sabe-se que o AR está implicado no controle de diversos 

processos do desenvolvimento embrionário, como morfogênese craniofacial, 

diferenciação neuronal e desenvolvimento do sistema visual, membros, pulmões, 

rins e coração. A padronização AP do eixo corporal do embrião cordado também é 

controlada diretamente por AR, que regula a expressão de genes Homeobox 

(Holland e Holland, 1996; Schubert, et al., 2005; Sirbu, et al., 2005). O AR também 

possui funções de grande importância no metabolismo do adulto, regulando 

processos como a visão, memória e aprendizado, resposta imune e reprodução 

(Novak, et al., 2008; Pino-Lagos, et al., 2008). Portanto, aspectos do metabolismo 

do AR têm implicações importantes em uma miríade de processos biológicos. 

 

 

1.3.1 Vias de síntese do ácido retinóico 

 

O AR é um di-terpenóide pequeno, de aproximadamente 300 Daltons. 

Terpenóides (ou isoprenóides) são compostos formados por isoprenos de cinco 

carbonos. No caso do AR, dois isoprenos formam uma cauda apolar que é ligada a 

um anel aromático. Existem três isômeros do AR: 9-cis-AR, 13-cis-AR, and all-trans-

AR (Figura 8). A interconversão do AR parece ser mediada por enzimas 

microssomais e é importante na via de degradação deste retinóide. Tanto o all-

trans-AR como o 9-cis-AR podem atuar na regulação gênica durante o 

desenvolvimento embrionário (Marchetti, et al., 1997). 
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Figura 8. Os três estereoisômeros do ácido retinóico (AR). (adaptado de (Marchetti, et al., 1997). 

 

 

O AR não pode ser sintetizado de novo por animais. Sua produção ocorre a 

partir de precursores como o retinol. O retinol (ou Vitamina A) é adquirido em 

alimentos de origem animal sob forma de um éster – geralmente o retinil palmitato – 

e convertido em um álcool carboxilíco no intestino delgado. Um outro precursor do 

AR de grande importância é o caroteno (C40H56), um polímero de oito isoprenos 

sintetizados por bactérias, protistas, fungos e plantas, também obtido pelos animais 

através da dieta (Lubzens, et al., 2003; Irie, et al., 2004; Harrison, 2005). 

 A síntese do AR requer duas reações de oxidação. A primeira delas é 

importante para a formação do retinaldeído, um composto altamente instável e de 

alta toxicidade, mas indispensável para a obtenção de AR. Quando o precursor 

utilizado é o retinol, este é oxidado a retinaldeído pela ação das álcool 

desidrogenases (ADHs) ou desidrogenases microsomais de cadeia curta (SDRs), 

em uma reação dependente de NAD. Alternativamente, quando o precursor é o 

caroteno, este sofre uma clivagem oxidativa simétrica catalizada pela enzima β-β-

caroteno-15,15′-oxigenase (BCO-I), que resulta em duas moléculas de retinaldeído 

(Figura 9) (Duester, 2000; von Lintig e Vogt, 2004; Simoes-Costa, et al., 2008). No 

entanto, a expressão do ortólogo BCO-II inicia-se tardiamente durante o 

desenvolvimento de vertebrados, o que sugere que a oxidação de retinol pelas 

ADHs é a fonte primordial de retinaldeído durante a embriogenia (von Lintig e Vogt, 

2004).  
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De fato, as ADHs possuem ampla distribuição tecidual nos estágios precoces 

do desenvolvimento, sendo que uma delas, a ADH3, é ubíqua (Molotkov, et al., 

2002). Isto sugere que praticamente todas as células embrionárias têm a 

capacidade de produzir retinaldeído. Portanto, a regulação dos tipos celulares onde 

o AR estará disponível não parece estar sob o controle das ADHs ou SDRs. Este 

controle é aparentemente exercido durante a segunda reação de oxidação, que é 

realizada pelas retinaldeído desidrogenases (RALDHs). As RALDHs oxidam o 

retinaldeído a AR em uma reação irreversível dependente de NAD (Wang, et al., 

1996; Zhao, et al., 1996) (Figura 9). 

 

  

Figura 9. Metabolismo do ácido retinóico (AR). Em preto, a via canônica de síntese do AR. (1) A 
vitamina A é obtida através da dieta ou convertida a partir de all-trans retinil ésteres pelas 
retinil éster hidrolases (REH). (2) Alternativamente, a vitamina A pode ser convertida a all-
trans retinil éster para armazenamento no fígado. Este processo é catabolizado pelas 
lecitina-retinol acetiltransferases (LRATs) e pelas acil-CoA-retinol acyltransferases 
(ARATs). (3) A síntese do retinaldeído ocorre pela oxidação reversível catalisada por álcool 
desidrogenases (ADHs) ou desidrogenases microsomais de cadeia curta (SDRs) em uma 
reação dependente de NAD. (4) Retinaldeído também pode ser obtido através da quebra 
de β-caroteno pela enzima β-β-caroteno-15,15′-oxigenase (BCO-I). (5) O retinaldeído é 
oxidado a AR pelas retinaldeído desidrogenases (RALDHs). Em vermelho, a via de 
degradação do AR. (6) As CYP26s oxidam o AR a diferentes metabólitos como o 4-hidroxi 
AR, o 4-oxo-AR e o 5,6-epoxi AR. Estes compostos são subsequentemente degradados 
até se tornarem inativos.  (7) Após a síntese do AR, este atua no núcleo da célula se 
ligando aos receptores nucleares RAR e RXR, que regulam a expressão gênica.  
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 A importância desta família de enzimas é consistente com o fato de que as 

vias biossintéticas de todos os retinóides convergem no retinaldeído (Figura 9). Ao 

contrário das ADHs, RALDHs possuem padrões de expressão bem definidos e 

bastante dinâmicos (Hsu, et al., 2000; Mic, et al., 2000; Sirbu, et al., 2005). Tais 

padrões de expressão coincidem fortemente com as regiões de resposta a AR, que 

foram identificadas através do uso de elementos responsivos a  AR ligados a genes-

repórter em animais transgênicos (Rossant, et al., 1991). Portanto, o ponto crítico de 

controle da disponibilidade do AR é a conversão irreversível de retinaldeído para AR 

pelas RALDHs, sendo que a síntese e subsequente sinalização pelo AR pode ser 

ativada apenas com a liberação de expressão desta família de enzimas. 

 Até agora foram identificadas em vertebrados três RALDHs: RALDH1 (ou 

ALDH1A1), RALDH2 (ou ALDH1A2) e RALDH3 (ou ALDH1A3). Entre elas, a 

RALDH2 é o parálogo de maior importância durante o desenvolvimento embrionário. 

Esta enzima é a primeira RALDH a ser expressa durante o desenvolvimento de 

galinhas e camundongos, sendo que a expressão é iniciada durante a gastrulação 

(Niederreither, et al., 1997). O transcrito da RALDH2 é encontrado em altos níveis 

no mesênquima de embriões de galinhas e camundongos, com um território bem 

delimitado que é iniciado abruptamente no primeiro somito e diminui gradativamente 

na região posterior do embrião (Hochgreb, et al., 2003). A enzima inicialmente não 

está presente na região anterior do embrião, com exceção de um pequeno domínio 

de expressão no dobra da cabeça. Eventualmente, a RALDH2 é também expressa 

no coração, rins, sistema nervoso e membros em desenvolvimento, o que ressalta a 

importância da sinalização por AR em diversos órgãos e tecidos (Niederreither, et 

al., 1997; Moss, et al., 1998; Begemann, et al., 2001; Mic, et al., 2004). 

 A importância da RALDH2 no desenvolvimento embrionário é ressaltada pelo 

fenótipo do camundongo knockout para este gene. Embriões desta linhagem 

apresentam a maioria dos defeitos encontrados em embriões submetidos à restrição 

de vitamina A. Estes defeitos incluem dilatação do tubo cardíaco, ausência de veias 

e artérias extraembrionárias, redução dos brotos dos membros, ausência dos arcos 

branqueais posteriores, malformações craniofaciais diversas e trincamento no euxo 

AP. Este fenótipo pode ser parcialmente resgatado com a administração de AR para 

as mães de camundongos knockout (Niederreither, et al., 1999). 
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 Recentemente, estudos de bioinformática realizados por Castillo e 

colaboradores (não publicado) demonstram que o gene da RALDH2 possui um 

grande número de elementos cis-regulatórios putativos conservados durante a 

evolução. A clonagem de um destes elementos regulatórios frente ao gene-reporter 

GFP induziu expressão na placa do teto e nos interneurônios dorsais do tubo neural 

de mamíferos, aves e anfíbios. Esta descoberta é consistente com a idéia de que o 

gene da RALDH2 possui um sistema de regulação modular, onde múltiplos 

elementos cis-regulatórios controlam a disponibilidade de AR em diferentes tecidos 

durante o desenvolvimento embrionário. Desta forma, é possível postular que 

alterações temporais e topológicas na disponibilidade do AR ao longo da evolução, 

e as consequentes inovações morfológicas relacionadas a estas mudanças, estão 

diretamente ligada à modificações nas regiões regulatórias do gene da RALDHs em 

geral e da RALDH2 em particular. 

 

 

1.3.2 Vias de degradação do ácido retinóico 

 

A degradação do AR é mediada pelas CYP26s, uma classe de enzimas do 

citrocromo P450. As CYP26s oxidam all-trans-AR em uma variedade de 

metabólitos, como 4-oxo-AR, 4-hydroxy-AR e 5,6-epoxi-AR (Chithalen, et al., 2002). 

Estes compostos podem em algumas circunstâncias ativar RAR e até mesmo 

resgatar fenótipos de embriões gerados por codornas submetidas à dieta com 

ausência de vitamina A (Idres, et al., 2002; Reijntjes, et al., 2003). No entanto, várias 

evidências sugerem fortemente que a oxidação do AR pela CYP26 tem a função de 

proteger tecidos dos efeitos do AR.  

Uma destas evidências foi obtida através de estudos com silenciamento do 

gene da CYP26A1. Camundongos knockout para este gene possuem um fenótipo 

letal que inclui defeitos de padronização do romboencéfalo, spina bifida e redução 

da cauda (Abu-Abed, et al., 2001). O estudo não investigou a causa específica 

deste fenótipo, que poderia estar ligada tanto à acumulação dos substratos da 

CYP26A1 como à falta de seus produtos. Esta questão foi respondida por 

Niederreither e colaboradores (2002), que cruzaram os animais knockout para 
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CYP26A1 com animais knockout para RALDH2. Os animais com genótipo 

CYP26A1-/- RALDH2 +/- possuem defeitos muito mais tênues que os animais 

CYP26A1-/-, o que mostra que a redução na produção de AR resgatou parcialmente 

a ausência da CYP26A1. Estes resultados suportam a idéia de que a enzima 

CYP26A1 é um agente protetor responsável por extinguir o sinal gerado pelo AR 

(Swindell, et al., 1999; Niederreither, et al., 2002). 

O padrão de expressão das CYP26s é bastante dinâmico e complexo. Três 

CYP26s foram caracterizadas em vertebrados: CYP26A1, CYP26B1 e CYP26C1. 

Em amniotos, A CYP26A1 é expressa em um padrão complementar ao da RALDH2. 

Ela começa a ser expressa no mesmo momento que a RALDH2, porém na 

neuroectoderme anterior do embrião, onde estão localizados os precursores do 

diencéfalo e o telencéfalo. Eventualmente a expressão se restringe às pregas 

neurais anteriores, rombômeros, e olhos. Na região posterior do embrião há outro 

domínio de expressão de CYP26A1, localizado no broto da cauda e ao redor do 

blastóporo (Abu-Abed, et al., 2001; MacLean, et al., 2001).  

As CYP26s são fortemente reguladas por all-trans-AR. A rápida indução da 

CYP26 por AR ocorre através de um elemento cis-regulatório responsivo ao AR 

localizado na região 5’ do gene. O tratamento de embriões com AR aumenta 

drasticamente a quantidade de transcritos das CYP26s (Kudoh, et al., 2002). Isto 

sugere um mecanismo de controle transcripcional, onde a concentração do AR na 

célula ativa a expressão de CYP26 via RAR e RXR, que diretamente controlam o 

nível de expressão da enzima para ajustar o nível de AR presente no meio 

intracelular. 

 

 

1.3.3 RAR e RXR: os receptores do ácido retinóico 

 

Após a síntese, o AR funciona de forma tanto autócrina como parácrina, 

cruzando membranas celulares para se ligar e ativar RARs e RXRs. RAR e RXR 

são receptores que funcionam como fatores de transcrição, podendo se ligar aos 

elementes responsivos a AR que estão presentes nas regiões regulatórias de 

diversos genes (Chambon, 1996). RAR e RXRs possuem também ampla 
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distribuição tecidual, o que sugere que a maioria das células embrionárias dos 

vertebrados podem responder ao AR (Dolle, et al., 1994; Dreyer e Ellinger-

Ziegelbauer, 1996). 

RAR e RXRs são proteínas de estruturas semelhantes: na região 

aminoterminal há um domínio de ativação transcricional, seguido do domínio de 

ligação ao DNA (DNA binding domain) no centro da cadeia peptídica. O domínio de 

dimerização, o domínio de ligação com o ligante e a superfície de interação com co-

reguladores potenciais estão na região C-terminal (Chambon, 1996). Na ausência 

do AR, o heterodímero RAR/RXR se encontra ligado a elementos de resposta ao 

AR no DNA, associado a co-repressores que induzem silenciamento transcripcional 

pela deacetilação de histonas e compactação de cromatina. A ligação do AR ao 

domínio de ligação com o ligante induz uma mudança de conformação que causa a 

liberação dos correpressores e aumenta a afinidade com coativadores. Os 

coativadores ativam processos de acetilação de histonas que resultam na abertura 

da cromatina e ativação de expressão gênica (Aranda e Pascual, 2001; Germain, et 

al., 2002). 

Existem três variantes de RAR (RARα, RARβ e RARγ), atuando em conjunto 

com três variantes de RXR (RXRα, RXRβ e RXRγ).  Estudos de mapeamento do 

padrão de expressão de RARs e RXRs foram realizados em embriões de 

camundongo e galinha. Em 7.5 dpc, a expressão de RARα, RARγ e RXRα é ubiqua, 

enquanto que RARβ é expresso na mesoderme lateral. Durante a neurulação, há a 

restrição da expressão de RARγ para a região anterior do embrião. No entanto, 

RARα, RARγ, RXRα, assim como RXRγ, são expressos na mesoderme pré-

cardíaca, o que confirma que estas células são responsivas a AR e sugere o 

envolvimento de retinóides na formação do coração (Dolle, et al., 1994; Cui, et al., 

2003). 

 

 

1.4 Sinalização pelo Ácido Retinóico no Desenvolvimento Cardíaco 

 

O AR possui múltiplas funções no desenvolvimento cardiovascular. A 

importância deste morfógeno na formação do coração foi inicialmente identificada 
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através de tratamentos que visavam aumentar ou reduzir a disponibilidade de AR 

nos tecidos do embrião (Osmond, et al., 1991; Stainier e Fishman, 1992). Tais 

experimentos demonstraram que uma variedade de eventos envolvidos na 

embriogenia cardíaca são dependentes ou influenciados por AR. Atualmente, sabe-

se que o AR está implicado em processos como a delimitação do campo cardíaco, 

formação das câmaras cardíacas, proliferação do miocárdio, desenvolvimento da 

circulação coronariana e valvulogênese (Heine, et al., 1985; Drysdale, et al., 1997; 

Moss, et al., 1998; Chazaud, et al., 1999; Niederreither, et al., 1999; Perez-Pomares, 

et al., 2002; Hochgreb, et al., 2003; Stuckmann, et al., 2003).  Nesta seção, aborda-

se especificamente o papel da sinalização pelo AR na formação das câmaras 

cardíacas.  

 

 

1.4.1. O AR na segmentação do coração de vertebrados 

 

  Como visto anteriormente, o estabelecimento da polaridade AP é essencial 

para que o embrião organize o seu coração tubular em segmentos de influxo 

(posteriores) e de efluxo (anteriores).  A correta organização desses segmentos 

possibilita a inserção efetiva do coração na circulação, conectando seus segmentos 

de influxo com o sistema venoso, e seus segmentos de efluxo com o sistema arterial 

(Hochgreb, et al., 2003).   

 As primeiras evidências do papel do AR na padronização AP do coração 

foram obtidas através de estudos de manipulação da sinalização por AR em 

embriões de galinha. Yutzey e colaboradores (1995) realizaram tratamentos com all-

trans AR em diferentes estágios do desenvolvimento e analisaram o fenótipo obtido, 

utilizando AMHC1 como marcador do fenótipo atrial. Tratamento com AR no estágio 

HH5 resultou em expansão do domínio de AMHC1, enquanto que a mesma dose 

após o estágio HH8 não causou nenhuma alteração na quantidade de tecido atrial. 

Portanto, após este estágio os precursores cardíacos parecem estar determinados 

com o destino sinoatrial (Yutzey e Bader, 1995). 

Em 2000, Patwardhan e colaboradores realizaram inversões cirúrgicas do 

campo cardíaco e analisaram os efeitos da inversão no coração com o uso de 
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AMHC1 (marcador atrial) e VMHC1 (marcador ventricular). A rotação de 180º do 

campo cardíaco nos estágios HH4, HH5 e HH6 resultaram em embriões com 

disposição normal de átrios e ventrículos, demonstrando que no momento do 

transplante os tecidos ainda não estavam determinados com as suas identidades 

atriais e ventriculares. No entanto, se o transplante for realizado no estágio HH8, o 

embrião apresenta tecido ventricular na região posterior e tecido atrial na região 

anterior, o que indica que no momento do transplante os domínios atriais e 

ventriculares do campo cardíaco já estavam determinados (Patwardhan, et al., 

2000). Em 2003, Hochgreb e colaboradores realizaram uma série de tratamentos 

com AR e BMS493, um pan-antagonista do RAR, em embriões de galinha de 

diferentes estágios. Os resultados obtidos demonstraram que o comprometimento 

dos precursores cardiacos com os seus destinos de influxo e efluxo ocorre entre os 

estágios HH7 e HH8. 

 Resultados semelhantes são observados em embriões de camundongo. Um 

pulso de AR exógeno administrado em camundongas grávidas de embriões com 7.5 

dpc resulta em embriões com coração com dominância atrial e perda quase 

completa de tecido ventricular. No entanto, se o AR for administrado em 8.5 dpc, 

não há efeitos na morfogenia cardíaca, o que sugere que o comprometimento com 

fenótipos de influxo e efluxo ocorre entre 7.5 e 8.5 dpc (Chazaud, et al., 1999). De 

forma semelhante, manipulação da sinalização por AR parece perturbar o 

estabelecimento da polaridade AP em peixes. Administração de AR em embriões de 

peixe (Danio rerio) causa deleção de câmaras cardíacas de uma forma dose 

dependente, sendo que as câmaras de efluxo são mais afetadas que as câmaras de 

influxo. Além disso, os dois mutantes de D. rerio para RALDH2, neckless e no-fin, 

possuem defeitos cardíacos, sugerindo um papel  importante desta enzima na 

padronização AP cardíaca (Begemann, et al., 2001; Grandel, et al., 2002).  

 De fato, Hochgreb e colaboradores (2003) identificaram a RALDH2 como 

agente responsável pela geração do sinal de AR durante o processo de 

padronização AP do coração. A ação do AR neste processo ocorre em duas etapas. 

Inicialmente os precursores são especificados aos seus respectivos destinos AP 

através do AR que difunde a partir do domínio posterior de expressão de RALDH2 

(Hochgreb, et al., 2003). No momento da especificação, RALDH2 é expresso no 

mesoderma posterior, enquanto que CYP26 é produzida no mesoderma anterior do 
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embrião (Swindell, et al., 1999). A distribuição destas enzimas gera um gradiente de 

concentração de AR que afeta diferencialmente os precursores cardíacos.  

No início da gastrulação de embriões de galinha, várias centenas de 

micrômetros separam o campo cardíaco das células mesodérmicas que expressam 

RALDH2. Essa distância se reduz progressivamente até que no estágio HH6 o limite 

anterior da expressão de RALDH2 coincide com o limite posterior do campo 

cardíaco. Tal evidência, aliada a estudos de manipulação da sinalização do AR, 

sugere fortemente que o AR que difunde da mesoderme posterior está 

especificando as células cardíacas posteriores a um destino sinoatrial (Hochgreb, et 

al., 2003) (Figura 10A, B e E). 

A determinação irreversível dos destinos AP dos precursores cardíacos 

ocorre entre os estágios HH7 e HH8 em embriões de galinha e possivelmente exige 

concentrações de AR mais altas do que as disponibilizadas por difusão. De fato, é 

provável que o surgimento de um mecanismo morfogenético ao longo da evolução 

tenha resultado em maior disponibilidade de AR na região posterior do campo 

cardíaco, no momento em que o destino dos precursores é determinado. O aumento 

nos níveis de AR é causado por uma onda caudo-rostral de RALDH2 que percorre o 

campo cardíaco entre os estágios HH7-HH8 (Figura 10C, D e F). Essa onda caudo-

rostral possibilita que os precursores posteriores produzam o seu próprio AR no 

momento chave do comprometimento AP do campo cardíaco. Portanto, podemos 

concluir que o comprometimento dos precursores cardíacos em compartimentos de 

influxo e efluxo ocorre em dois passos: inicialmente com efeito parácrino do AR 

produzido no mesoderma posterior e mais tardiamente com efeito autócrino das 

células cardíacas posteriores, que passam a sintetizar AR através da formação da 

onda de RALDH2 (Hochgreb, et al., 2003; Simoes-Costa, et al., 2005). 

 

 

1.4.2 O modelo de duas etapas e a origem das câmaras cardíacas 

 

O modelo de duas etapas também sugere um programa experimental para 

investigar a filogenia das câmaras cardíacas. Os resultados observados em aves e 

mamíferos indicam que os precursores cardíacos têm a sua identidade determinada 
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quando a onda de RALDH2 envolve a parte posterior do campo cardíaco. Em 

termos evolutivos, isto implica que o surgimento das câmaras cardíacas 

provavelmente exigiu uma mudança da topologia entre os fatores cardiomiogênicos 

e as enzimas responsáveis pela síntese do AR (Simoes-Costa, et al., 2005). De 

acordo com esta hipótese, surgimento de um gradiente de concentração de AR na 

região do campo cardíaco teria sido fundamental para a transição entre a bombas 

peristáltica ancestral e um coração com câmaras.  

 

. 

 

 

 

Figura 10. Modelo de duas etapas para a padronização antero-posterior (AP) do coração. (A, B) 
Dupla hibridação in situ para RALDH2 (alaranjado) e para o marcador cardíaco GATA4 
(azul) em embriões de galinha (A) e camundongo (B).  (C, D) Formação da onda de 
RALDH2 em embriões de galinha (C) e camundongo. (E, F) Esquema representando o 
modelo de duas etapas. Inicialmente, os precursores cardíacos posteriores recebem ácido 
retinóico (AR) que difunde da mesoderme lateral que expressa RALDH2 (E). 
Posteriormente, estes precursores adquirem a capacidade de sintetizar AR, o que forma 
uma onda caudo-rostral de RALDH2 que percorre o campo cardíaco (F). 
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De acordo com esta hipótese, as câmaras cardíacas se originaram a partir de 

re-organização morfogenética de células semelhantes a cardiomiócitos 

ventriculares, ao invés da adição de módulos genéticos responsáveis pela formação 

de câmaras compostas por tipos celulares completamente novos. Isto é consistente 

com a noção de que o coração vertebrado não evoluiu a partir da adição sequencial 

de câmaras   (Figura 11A), como proposto por Bourne (1982). Esta proposta, que 

prevê o recrutamento de novos grupos de precursores para cada compartimento do 

coração, é pouco provável devido à baixa eficiência dos intermediários (Simoes-

Costa, et al., 2005). Como alternativa, é possível que o coração vertebrado tenha 

surgido como um órgão de múltiplos compartimentos, criados simultaneamente por 

um evento de padronização como a sinalização pelo AR (Figuras 11B e C) Este 

evento de padronização teria repardio os precursores de uma bomba circulatória 

ancestral em territórios com diferentes portencialidades. Tais territórios 

eventualmente teriam dado origem aos diferentes segmentos observados no 

coração com câmaras (Simoes-Costa, et al., 2005). Portanto, o modelo de duas 

etapas pode ser utilizado para investigar a abrupta transição de vaso peristáltico a 

coração com câmaras, observada no surgimento dos vertebrados. 

Para testar a hipótese de que a onda caudo-rostral foi importante para a 

origem do coração, torna-se necessário estabelecer se as duas etapas do modelo 

encontram-se conservadas em outros vertebrados. Além disso, é necessário 

investigar as relações topológicas entre a produção de AR e os precursores das 

bombas circulatórias em cordados invertebrados. Desta forma, neste trabalho foi 

investigado o papel do AR no desenvolvimento cardíaco tanto em modelos animais 

já estabelecidos na biologia do desenvolvimento (Gallus gallus, Xenopus laevis, 

Danio rerio), como em organismos que ocupam posições relevantes na linhagem 

filogenética dos cordados (Petromyzon marinus, Branchiostoma floridae). O objetivo 

foi verificar se a relação topológica entre a fonte de produção de AR e o campo 

cardíaco encontrado em amniotos é mantida nos vertebrados basais. Além disso, 

também foi analisada a sinalização pelo AR durante a formação da bomba 

circulatória do cordado invertebrado B. floridae, em buscas de pistas sobre o 

envolvimento do AR na gênese das bombas circulatórias dos cordados basais. Os 

resultados obtidos indicam que a onda caudo-rostral de RALDH2 está presente em 

todos os vertebrados estudados, o que sugere fortemente que o mecanismo de 
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duas etapas não é uma particularidade dos amniotos, e sim um mecanismo 

ancestral fundamental na formação do coração vertebrado. Isto corrobora a hipótese 

de que a sinalização pelo AR foi fundamental para a origem evolutiva do coração 

vertebrado.  

 

 

 

 

 

Figura 11. Hipóteses para a origem do coração vertebrados.(A) Evolução do coração por adição 
sequencial de câmaras. De acordo com esta hipótese, novos módulos foram adicionados 
à bomba ancestral ao longo da evolução para formar um órgão multicamerado. (B e C) 
Evolução do coração mediada por evento(s) de padronização, onde a divisão do campo 
cardíaco em regiões com diferentes características por um ou mais morfógenos 
possibilitou a transição abrupta entre o vaso peristáltico ancestral e o coração 
vertebrado. 
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• No peixe teleósteo D. rerio e no anfíbio X. laevis, a formação da onda caudo-

rostral de expressão da enzima RALDH2 ocorre em períodos compatíveis 

com o modelo de de padronização AP caradíaco descrito para amnitoos por 

Hochgreb e colaboradores (2003). Este fato, aliado às de evidências que 

apontam para o envolvimento do ácido retinóico no desenvolvimento cardíaco 

destes animais, aponta para a conservação do modelo de duas etapas em 

nos vertebrados. 

  

• A identificação e mapeamento da expressão do ortólogo da RALDH2 em P. 

marinus confirma que a onda caudo-rostral é um mecanismo ancestral dos 

vertebrados. A caracterização dos padrões de expressão dos genes 

MEF2A/C/D e TBX20 em lampréias sugere que a onda caudo-rostral está 

envolvida no desenvolvimento caradíaco destes vertebrados basais. 

 

• O cefalocordado anfioxo apresenta seis parálogos das enzimas da classe 

ALDH1, sendo que uma delas, a ALDH1A, pode ser considerada ortóloga à 

RALDH2. Esta enzima é expressa apenas na região posterior de embriões de 

anfioxo, sendo que não há a formação de uma onda caudo-rostral de 

expressão. Além disso, a formação da bomba circulatória deste animal ocorre 

sem o envolvimento do fator de transcrição MEF2C, que está presente do 

desenvolvimento de bombas de protostômios e deuterostômios. 

 

• O modelo de duas etapas, que descreve a partição do campo cardíaco em 

regiões de influxo e efluxo por uma onda de expressão caudo-rostral da 

enzima RALDH2, é uma particularidade dos vertebrados. A onda caudo-

rostral de RALDH2 é um padrão de expressão mais antigo, observado nos 

tunicados. Portanto, os resultados obtidos neste trabalham corroboram a 

hipótese de que a onda caudo-rostral de RALDH2 surgiu nos ancestral de 

tunicados e vertebrados, tendo sido cooptada nos vertebrados para 

padronizar o campo cardíaco, gerando territórios de células com diferentes 

potencialidades e possibilitando a origem evolutiva das câmaras cardíacas. 
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